قانون مؤقت رقم ( ) لسنة 0202
قانون جرائم أنظمة المعمومات
المادة -0يسمى ىذا القانـــون ( قانـــون جرائــــم أنظمــــة المعمومات لسنة )0202
المادة -0يكون لمكممات والعبارات التالية حيثما وردت في ىذا القانون المعاني المخصصة ليا
أدناه ما لم تدل القرينة عمى غير ذلك-:
نظام المعمومات :مجموعة برامج وادوات معدة النشاء او ارسال او تسمم اومعالجة او تخزين
او ادارة البيانات او المعمومات الكترونيا.
البيانات  :االرقام والحروف والرموز واالشكال واالصوات والصور التي ليس ليا داللة بذاتيا.
المعمومات  :البيانات التي تمت معالجتيا واصبح ليا داللة
الشبكة المعموماتية :ارتباط بين اكثر من نظام معمومات لمحصول عمى البيانات والمعمومات
وتبادليا.
الموقع االلكتروني :مكان اتاحة المعمومات عمى الشبكة المعموماتية من خالل عنوان محدد.
التصريح  :االذن الممنوح من صاحب العالقة او السمطة القضائية المختصة الى شخص او
اكثر او لمجميور لمدخول الى او استخدام نظام المعمومات او موقع الكتروني او الشبكة
المعموماتية بقصد االطالع او الغاء او حذف او اضافة او تغيير او اعادة نشر بيانات او
معمومات او حجب الوصول الييا او ايقاف عمل االجيزة او تغيير موقع الكتروني او الغائو او
تعديل محتوياتو.
البرامج  :مجموعة من االوامر والتعميمات الفنية المعدة النجاز ميمة قابمة لمتنفيذ باستخدام
انظمة المعمومات.
المادة -3أ -كل من دخل قصداً موقعاً الكترونيا أو نظام معمومات بأي وسيمة دون تصريح أو
بما يخالف أو يجاوز التصريح  ،يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن أسبوع وال تزيد عمى ثالثة
أشير أو بغرامة ال تقل عن ( )022مائة دينار وال تزيد عمى ( )022مائتي دينار أو بكمتا
ىاتين العقوبتين .

ب -إذا كان الدخول المنصوص عميو في الفقرة (أ) من ىذه المادة بيدف إلغاء أو حذف أو
إضافة أو تدمير أو إفشاء أو إتالف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ بيانات أو
معمومات أو توقيف أو تعطيل عمل نظام معمومات أو تغيير موقع الكتروني أو إلغائو أو إتالفو
أو تعديل محتوياتو أو إشغالو أو انتحال صفتـــو أو انتحال شخصية مالكو فيعاقب الفاعل
بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشير وال تزيد عمى سنة أو بغرامة ال تقل عن ( )022مائتي
دينار وال تزيد عمى ( )0222ألف دينار أو بكمتا ىاتين العقوبتين 2
المادة -4كل من ادخل أو نشر أو استخدم قصداً برنامجاً عن طريق الشبكة المعموماتية أو
باستخدام نظام معمومات  ،بيدف إلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو إتالف أو
حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ أو التقاط أو تمكين االخرين من االطالع عمى بيانات
أو معمومات أو إعاقة أو تشويش أو إيقاف أو تعطيل عمل نظام معمومات أو الوصول إليو أو
تغيير موقع الكتروني أو إلغائو أو إتالفو أو تعديل محتوياتو أو إشغالو أو انتحال صفتو أو
انتحال شخصية مالكو دون تصريح أو بما يجاوز أو يخالف التصريح يعاقب بالحبس مدة ال
تقل عن ثالثة أشير وال تزيد عمى سنة أو بغرامة ال تقل عن ( )022مائتي دينار وال تزيد
عمى ( )0222ألف دينار أو بكمتا ىاتين العقوبتين .
المادة -5كل من قام قصداً دون سبب مشروع بالتقاط أو باعتراض أو بالتصنت عمى ما ىو
مرسل عن طريق الشبكة المعموماتية أو أي نظام معمومات يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن
شير وال تزيد عمى سنة أو بغرامة ال تقل عن ( )022مائتي دينار وال تزيد عمى ()0222
ألف دينار أو بكمتا ىاتين العقوبتين 2
المادة -6أ -كل من حصل قصدا دون سبب مشروع عن طريق الشبكة المعموماتية أو أي
نظام معمومات عمى بيانات أو معمومات بطاقات االئتمان أو البيانات أو المعمومات التي
تستخدم في تنفيذ المعامالت المالية أو المصرفية االلكترونية يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن
ثالثة اشير وال تزيد عمى سنتين أو بغرامة ال تقل عن ( )522خمسمائة دينار وال تزيد عمى
( )0222ألفي دينار أو بكمتا ىاتين العقوبتين 2

ب -كل من استخدم عن طريق الشبكة المعموماتية أو أي نظام معمومات قصداً دون سبب
مشروع بيانات أو معمومات بطاقات االئتمان أو البيانات أو المعمومات التي تستخدم في تنفيذ
المعامالت المالية أو المصرفية االلكترونية لمحصول لنفسو أو لغيـــره عمى بيانـات أو معمومات
أو أموال أو خدمات تخص االخرين يعاقب بالحبس مدة ال تقــــل عن سنـــة وبغرامة ال تقل عن
( )0222ألف دينار وال تزيد عمى ( )5222خمسة آالف دينار 2
المادة -7تضاعـــف العقوبة عمى الج ارئم المنصوص عمييا في المواد من ( )3الى ( )6من
ىذا القانون بحق كل من قام بارتكاب أي منيا أثناء تأديتو وظيفتو أو عممو أو بسببيا 2
المادة -8كل من قام قصداً بإرسال أو نشر بيانات أو معمومات عن طريق الشبكة المعموماتية
أو أي نظام معمومات تنطوي عمى ذم أو قدح أو تحقير أي شخص يعاقب بغرامة ال تقل عن
( )022مائة دينار وال تزيد عمى ( )0222ألفي دينار 2
المادة  -9أ -كل من أرسل أو نشر عن طريق نظام معمومات أو الشبكة المعموماتية قصداً
كل ما ىو مسموع أو مقروء أو مرئي مناف لمحياء موجو إلى أو يمس شخصا لم يبمغ الثامنة
عشرة من العمر يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة اشير وبغرامة ال تقل عن ()322
ثالثمائة دينار وال تزيد عمى ( )5222خمسة أالف دينار.
ب -يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة اشير وبغرامة ال تقل عن ( )522خمسمائة دينار
وال تزيد عمى ( )5222خمسة االف دينار كل من قام قصداً باستخدام نظام معمومات أو
الشبكة المعموماتية في إعداد أو حفظ أو معالجة أو عرض أو طباعة أو نشر أو ترويج
أنشطة أو أعمال إباحية تتعمق بتحريض من لم يبمغ الثامنة عشرة من العمر أو استغاللو في
الدعارة واألعمال اإلباحية أو التشيير بو أو بيعو أو تحريضو عمى االنحراف أو تسخيره في
ارتكاب جريمة 2
المادة -02كل من قام قصداً باستخدام الشبكة المعموماتية أو أي نظام معمومات لمترويج
لمدعارة أو الفجور يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة اشير وبغرامة ال تقل عن ()322
ثالثمائة دينار وال تزيد عمى ( )5222خمسة االف دينار 2

المادة  – 00يعاقب باألشغال الشاقة المؤقتة كل من أرسل أو نشر قصداً عن طريق نظام
المعمومات أو الشبكة المعموماتية بيانات أو معمومات أو انشأ موقعاً الكترونياً لتسييل القيام
بأعمال إرىابية أو االتصال بجماعة أو تنظيم أو جمعية تقوم بأعمال إرىابية أو ترويج
أفكارىا ،أو تمويميا.
المادة -00أ -كل من دخل قصداً دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح إلى موقع
الكتروني أو نظام معمومات باي وسيمة كانت بيدف االطالع عمى بيانات أو معمومات غير
متاحة لمجميور تمس األمن الوطني أو العالقات الخارجية لممممكة أو السالمة العامـــة أو
االقتصــاد الوطني يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن أربعة أشير وبغرامة ال تقل عن ()522
خمسمائة دينار وال تزيد عمى ( )5222خمسة أالف دينار.
ب -إذا كان الدخول المشار إليو في الفقرة (أ) من ىذه المادة  ،بقصد إلغاء تمك البيانات أو
المعمومات أو إتالفيا أو تدميرىا أو تعديميا أو تغييرىا أو نقميا أو نسخيا أو بث أفكار تمس
األمن الوطني أو العالقات الخارجية لممممكة أو السالمة العامـــة أو االقتصــاد الوطني ،
فيعاقب الفاعل باألشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة ال تقل عن ( )0222ألف دينار وال تزيد عمى
( )5222خمسة آالف دينار.
المادة  -03أ -مع مراعاة الشروط واألحكام المقررة في التشريعات ذات العالقة ،يجوز
لموظفي الضابطة العدلية الدخول إلى أي مكان يشتبو باستخدامو الرتكاب أي من الجرائم
المنصوص عمييا في ىذا القانون ،كما يجوز ليم تفتيش األجيزة واألدوات والبرامج واألنظمة
والوسائل المشتبو في استخداميا الرتكاب أي من تمك الجرائم ،باستثناء بيوت السكن اال باذن
من المدعي العام المختص قبل الدخول إلييا ،وفي جميع األحوال عمى الموظف الذي قام
بالتفتيش أن ينظم محض ار بذلك ويقدمو إلى المدعي العام المختص.
ب -مع مراعاة حقوق االخرين ذوي النية الحسنة و باستثناء المرخص ليم وفق أحكام قانون
االتصاالت ممن لم يشتركوا بأي جريمة منصوص عمييا في ىذا القانون ،يجوز لموظفي
الضابطة العدلية ضبط األجيزة واألدوات والبرامج واألنظمة والوسائل المستخدمة في ارتكاب أي

من الجرائم المنصوص عمييا أو يشمميا ىذا القانون واألموال المتحصمة منيا والتحفظ عمى
المعمومات والبيانات المتعمقة بارتكاب أي منيا.
ج -لممحكمة المختصة الحكم بمصادرة األجيزة و األدوات والوسائل وتوقيف أو تعطيل عمل
أي نظام معمومات أو موقع الكتروني مستخدم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عمييا أو
يشمميا ىذا القانون ومصادرة األموال المتحصمة من تمك الجرائم والحكم بإزالة المخالفة عمى
نفقة مرتكب الجريمة.
المادة  -04يعاقب كل من قام قصداً باالشتراك أو التدخل أو التحريض عمى ارتكاب أي من
الجرائم المنصوص عمييا في ىذا القانون بالعقوبة المحددة فيو لمرتكبييا.
المادة  -05كل من قام بارتكاب أو االشتراك أو التدخل أو التحريض عمى ارتكاب جريمة
معاقب عمييا بموجب أي تشريع نافذ باستخدام الشبكة المعموماتية أو أي نظام معمومات
يعاقب بالعقوبة المنصوص عمييا في ذلك التشريع.
المادة -06أ -يراعى عند تطبيق أحكام ىذا القانون عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ورد النص
عمييا في أي قانون آخر.
ب -تضاعف العقوبة المنصوص عمييا في ىذا القانون في حال تكرار اي من الجرائم
المنصوص عمييا فيو.
المادة  -07يجوز إقامة دعوى الحق العام والحق الشخصي عمى المشتكى عميو أمام القضاء
األردني إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عمييا في ىذا القانون باستخدام أنظمة معمومات
داخل المممكة أو الحقت اض ار ارً بأي من مصالحيا أو بأحد المقيمين فييا أو ترتبت آثار
الجريمة فييا  ،كميا أو جزئيا  ،او ارتكبت من أحد األشخاص المقيمين فييا .
المادة -08رئيس الوزراء والوزراء مكمفون بتنفيذ أحكام ىذا القانون

